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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

LEI COMPLEMENTAR n. 147, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009. 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR n. 85, 
DE 30 DE MARÇO DE 2006, QUE INS1111J1 O PLANO DE 
CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Faço sabe: que a Câmara Municipal aprovou e eu, 
NELSON TRAD FILHO, Prefeito Municipal de Campo Grande, 
Capital do Estado de Mato Grosso do Sul sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. O art. 3º, da Lei Complementar n. 85, de 30 
de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"M. 32. O regime juridico dos servidores públicos integrantes 
da carreira de Procurador Municipal é estatutário e tem natureza de Direito 
Público, regido pelas normas constantes desta Lei Complementar e 
subsidiariamente pelo Estatuto do Servidor Público Municipal (NR)." 

Art. 2º. O art. 6º, da Lei Complementar n. 85, de 30 
de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6º. O concurso público de provas ou de provas e 
títulos será realizado pelo órgão central de recursos humanos, com a 
participação obrigatória de procuradores do município ocupantes de 
cargo efetivo com mais de cinco anos na carreira, a serem 
designados pelo Procurador-Geral do Município, bem como de 
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as 
fases do certame. (NR) " 

Art. 3º. O art. 31, da Lei Complementar n. 85, de 30 
de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

''M 31. A promoção horizontal será concedo 
automaticamente, independentemente de requerimento do intere ado, 
sempre que atendidos os requisitos do artigo 30 d sta Lei 
Complementar, além do interstício mínimo de três anos em cada~. 
categoria.(NR) " 

Art. 4º. O art. 40, da Lei Complementar n. 85, de 30 
de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 40. A Promoção vertical na Carreira' de' 
Procurador Municipal, concedida por ato próprio do Secretário de 
Administração, integra os seguintes níveis; 

I - Nível I - curso de Graduação; 
/I - Nível" - curso de pós-graduação em nível de 

Especialização "lato sensu", na área jurídica; 
/II - Nível III - Curso de pós-graduação, em nível de 

Mestrado, na área jurídica; 
IV - Nível IV - Curso de pós-graduação em nível 

de Doutorado, na área jurídica. (NR) " 

Art. 5º. O art. 41, da Lei Complementar n. 85, de 30 
de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: . 

"Art. 41. Na elevação de um nível para o 
, imediatamente seguinte, será aplicado o percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o vencimento do nível imediatamente anterior.' (NR)" 

Art. 6º. O art. 44, da Lei Complementar n. 85, de 30 
de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 44. O Procurador Municipal será remunerado 
mensalmente por vencimentos, assegurada a sua revisão geral, 
anual, sempre na mesma data sem distinção de índices.(NR) " 

Art. 7º. O art. 45, da Lei Complementar n. 85, de 30 
. de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: . 

"Art. 45. Ao servidor detentor de cargo efetivo de 
Procurador Municipal, pelo exercício de função, será devida, inclusive 
cumulativamente, remuneração calculada conforme índice \,.' 
abaixo relacionado, sobre o valor do respectivo venciment~_ 

. . . I - 2, O para função de Direção Superior; . '"r-
/I - 1,8 para função de Direção Gerencial; 
111- 1, 7pam função de coordenação; 
IV ~ 1,6 jJaia a função de chefia, assesroramenlo ou Presidência 

da Corregedoria Ad'!1inislJativa; ..,:' . 
'. - . V-:: ,1;5 para.a função de assessoramento jurídico nos 

demais órgãos dà administra,ção. f(NR) " 
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Art. 8º. O art. 48, da Lei Complementar n. 85, de 30 
de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 48. O Poder Executivo fica autorizado a 
estabelecer os valores dos vencimentos do nível I, da categoria inicial, 
PCM4, da carreira de Procurador Municipal, através de lei específica 
na forma constitucional. (NR) " 

Art. gº. Esta Lei Com piem 
data de sua publicação. ! 

CAMPO GRANDE-MS, 23 DE DEZEMBRO DE 2009. 

~'1 
NELSON TRAD F 

Pu b I i c a d () n o O i á r i o Oficial de 
Campo Grande • DIOGRANDE 

N.- 2940 de_~9~12/2009. '---

Este texto não substitui o original. 
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PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ANEXO ÚNICO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n. 261/09. 

Quadro percentual das vagas por categoria, para a promoção horizontal 
por merecimento: 

CATEGORIA PERCENTUAL 
Terceira 4% 
Segunda 10% 
Primeira 2% 
Especial 2% 11 .L. 

Total 18% L'--../ 
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